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GLEMTE HÅNDBREKKET

DÅRLIG FRESING

Denne bilen tok turen på egen hånd ut i sjøen i Eydehavn.
FOTO: ERNEST BOSWARVA

Bilen rullet ut i vannet
Eieren glemte å sette på
håndbrekket. Bilen dro av
gårde på egen hånd – ned
bakken til brygga og ut på
sjøen i godværet.
ARENDAL
Klokka 12.25 lørdag fikk politiet melding om bil som har rullet ut i vannet i Nesgata.
– Det var ingen personer i bilen, opplyser operasjonsleder
Miriam Stausland i Agder politidistrikt.
– Det var rett og slett en
godt voksen mann som glemte å sette på håndbrekken. Og

så trillet bilen av gårde, forteller hun.
Bilen sto da parkert i en
bratt bakke, 20–25 meter fra
bryggekanten, opplyser vitner
på stedet. Politi og ambulanse
kom raskt til brygga, og opplyser at ingen ble skadet i uhellet. Politiet på stedet opplyser
at bilen kjørte ut over bryggekanten, og ble liggende og dyppe lenger ute i sjøen. Anslagsvis 20 meter fra bryggekanten.
Forbipasserende med båt har
bistått politiet med å taue bilen helt inn til brygga igjen.
JAN ODDVAR EIDE

LINDESNES

Kjørte av veien og veltet
● En bil på vei sørover på Audnedalsveien i retning Vigeland
kjørte utfor veien i 13-tiden
søndag. Der skal bilen ha truffet en stubbe, slik at den rullet
rundt. Ambulanse, brannvesen og politi rykket ut til ste-

det. Kvinnen som kjørte ulykkesbilen ble tatt hånd om av
ambulansepersonell på stedet og deretter sendt til legevakt for en sjekk. Hun skal ha
vært alene i bilen. Ingen andre
kjøretøy var involvert.

Rettelse

I oversikten over de største bidragsyterne i valgkampen lørdag
2. september, skrev vi at Erik Felle var største bidragsyter til KrF.
Det er feil. Felle har gitt penger til partiet De Kristne. Bonheur
ASA er KrFs største bidragsyter med sine 100.000 kroner. RED.

Veiarbeidere skrapet tirsdag kveld vekk nylagt asfalt ved Boen bruk. FOTO: JAN ODDVAR EIDE

Tok opp nylagt asfalt
Rett før sommeren ble det
lagt 2,1 km asfalt, men tirsdag måtte hele strekningen
tas opp. Dårlig fresing av
kanten gjorde strekningen
trafikkfarlig.
KRISTIANSAND
– Jeg har aldri vært borti noe lignende. Det var ikke annet å gjøre enn å legge asfalten på nytt,
sier Karsten Utsogn, prosjektleder i Drift og vedlikehold i Statens
vegvesen i Vest-Agder.
Landet over er det stadige rop
om å få lagt ny asfalt på utslitte
veier. Men bare to måneder etter at 2,1 kilometer ny asfalt var
lagt ved Boen Bruk på Tveit, måtte den ene veibanen skrapes og
legges på nytt.
– Det skulle legges nedfreste
kantlinjer på seks-sju millimeter
for at linja skulle holde lenger.

Men det ble ikke et greit resultat. Det var veldig vinglete og delvis dypere enn det skulle. Det var
ikke kontroll på retning og dybde,
sier Utsogn.
TRAFIKKFARLIG
Utsogn forteller at resultatet av
jobben som ble utført ikke oppfylte kravene man stiller til trafikksikkerhet.
– Det var veldig avvikende i forhold til kravene. Dette syntes vi
var farlig for tohjulinger, og derfor måtte vi gjøre en kjapp reparasjon, sier Utsogn.
Så selv om asfalt ble lagt på
strekningen i slutten av juni, måtte man natt til tirsdag begynne arbeidet med å skrape opp den nylagte asfalten, før et nytt lag ble
lagt.
– Og når blir det frest ny kantlinje?
– Det kan hende vi bare freser
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ned midtlinja. Vi får vurdere hva
vi skal gjøre, sier Utsogn.
I DIALOG OM KOSTNADENE
– Hva koster den ekstra runden
med asfaltlegging?
– Jeg vil ikke spekulere i beløpet. Men vi har en dialog med den
aktuelle entreprenøren på kostnadene, sier Utsogn.
Det er Vasafo AS som har ansvar for fresingen av kantene. Direktør Kjell Bohnhorst ville ikke
kommentere saken til Fædrelandsvennen.
– Vi har kontrakt med Statens
vegvesen, og jeg har ikke lov til å
uttale meg til media.
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